Magyar

Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik,
őt hallgassátok! (Mt 17,5)

Isten egy napon kivezette Ábrahámot sátrából a szabad ég alá, és ezt
mondta neki: "Nézz föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg
tudod őket számolni." Majd hozzáfűzte: "Ilyen lesz a te nemzetséged."
Ábrahám hitt az Úrnak, Isten pedig beszámította ezt az ő
megigazulására.
Majd ismét szólt Isten Ábrahámhoz: "Én vagyok az Úr, aki kihívtalak a
káldeai Ur városából, hogy ezt a földet neked adjam birtokul."
Ábrahám így válaszolt: "Uram, Istenem, miből tudom meg, hogy
birtokolni fogom azt?"
Erre Isten megparancsolta neki: "Hozz egy hároméves üszőt, egy
hároméves kecskét, egy hároméves bakot, egy gerlét és egy galambot."
Ábrahám odahozta neki ezeket az állatokat, majd középen kettévágta
őket, és a szétvágott részeket egymással szemben helyezte el; a
madarakat azonban nem vágta szét. Akkor ragadozó madarak szálltak a
testekre, de Ábrahám elűzte őket. Amikor a nap lenyugodott, Ábrahám
mély álomba merült, és félelmetes sötétség szállott rá.
Amikor a nap lenyugodott, és beállt a sűrű sötétség, füstölgő
kemencéhez és égő fáklyához hasonló valami vonult végig a szétvágott
darabok között. Azon a napon kötött az Úr szövetséget Ábrahámmal, és
így szólt: "Utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom patakjától egészen a
nagy folyamig, az Eufráteszig."

Testvéreim! A mi hazánk a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt
is, Urunkat, Jézus Krisztust. Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma
alá vethet, átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült
testéhez.
Ezért, szívből szeretett testvéreim, örömöm és koronám: így álljatok helyt
az Úrban, szeretteim!
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Abban az időben: Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment
velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott,
ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme két férfi beszélgetett vele: Mózes
és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelyet
Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az
álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és a mellette álló két férfit.
Azok már épp menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz: "Mester,
jó nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet,
Mózesnek egyet és Illésnek egyet." Nem tudta ugyanis, hogy mit
mondjon. Közben felhő támadt és beborította őket. A felhőben félelem
szállta meg őket.
A felhőből szózat hallatszott: "Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok."
Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt.
Ők pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit abból, amit
láttak.

A nagyböjt a benső megfontolás és a húsvétra készülődés ideje. Ugyanakkor a
megtérés és újra Isten felé fordulás ideje is. A három olvasmány megvilágítja, hogy
mit jelent ez az újra odafordulás, életünk újrahangolása. Nem önmagunkban, vagy
a teremtésben van az, amihez életünket igazítjuk. Sokkal inkább lehet igazodási
pont az ember számára olyan, ami rajta kívül van; a világban ugyan, de nem a
világból. Az emberi élet valódi igazodási pontja csak isteni lehet.
Isten ígér Ábrahámnak jövőt (utódokat) és hazát (földet). Isten hűsége biztosítja
Ábrahám reményeinek alapját, aki feltétel nélkül, megingathatatlan hittel nyitja meg
magát Isten akaratának. A keresztények életét át kell hatnia a megfeszített és
feltámadt Krisztussal vállalt szenvedés- és sorsközösség. Ebben is Jézus Krisztus az
igazodás középpontja és nem saját érzékeink.
Jézus színeváltozásában a tanítványok megtapasztalhatnak már most valamennyit
isteni dicsőségéből. Isten szeretett Fia életet ad, ha életünket az övé szerint alakítjuk
(evangélium). De a tanítványok azt is átélik, hogy a megdicsőülés sohasem lehet
tartós a földön. Mi is szeretnénk a szép és hatásos dolgokat megragadni éppúgy,
mint a tanítványok; elidőzve a lenyűgöző, kellemes események mellett.
Szívesebben csukjuk be szemünket a saját és a környezetünk életében előforduló
nehézségek láttán. De a feltámadás dicsőséges oldalát megelőzik a szenvedés
megváltoztathatatlan, sötét eseményei. A böjti idő lehetőséget nyújt arra, hogy
pontosabban szemügyre vegyük életünk árnyékos és napos oldálait; és a napi
problémák színfalai mögött újra, erősebben irányuljunk célunk felé, a megfeszített
és feltámadt Krisztusba vetett hitünk szerint: Aki elvezet minket a megdicsőülésre
Istennél – nem szenvedés nélkül, hanem a szenvedésen keresztül.
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Isten egy napon kivezette Ábrahámot sátrából a szabad ég alá, és ezt mondta
neki: "Nézz föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod őket
számolni." Majd hozzáfűzte: "Ilyen lesz a te nemzetséged." Ábrahám hitt az
Úrnak, Isten pedig beszámította ezt az ő megigazulására.
Majd ismét szólt Isten Ábrahámhoz: "Én vagyok az Úr, aki kihívtalak a káldeai
Ur városából, hogy ezt a földet neked adjam birtokul."
Ábrahám így válaszolt: "Uram, Istenem, miből tudom meg, hogy birtokolni
fogom azt?"
Erre Isten megparancsolta neki: "Hozz egy hároméves üszőt, egy hároméves
kecskét, egy hároméves bakot, egy gerlét és egy galambot."
Ábrahám odahozta neki ezeket az állatokat, majd középen kettévágta őket, és a
szétvágott részeket egymással szemben helyezte el; a madarakat azonban nem
vágta szét. Akkor ragadozó madarak szálltak a testekre, de Ábrahám elűzte őket.
Amikor a nap lenyugodott, Ábrahám mély álomba merült, és félelmetes sötétség
szállott rá.
Amikor a nap lenyugodott, és beállt a sűrű sötétség, füstölgő kemencéhez és égő
fáklyához hasonló valami vonult végig a szétvágott darabok között. Azon a
napon kötött az Úr szövetséget Ábrahámmal, és így szólt: "Utódaidnak adom ezt
a földet Egyiptom patakjától egészen a nagy folyamig, az Eufráteszig."

Testvéreim! Kövessétek a példámat mindnyájan! Nézzétek azokat, akik úgy
élnek, ahogy példámon látjátok. Hiszen – mint már többször mondtam, most
meg könynyek közt mondom – sokan úgy élnek, mint Krisztus keresztjének
ellenségei. Végük a pusztulás, istenük a hasuk, azzal dicsekszenek, ami
gyalázatukra válik, és az eszüket földi dolgokon járatják.
A mi hazánk azonban a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt is, Urunkat,
Jézus Krisztust. Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet,
átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez.
Ezért, szívből szeretett testvéreim, örömöm és koronám: így álljatok helyt az
Úrban, szeretteim!
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ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme két férfi beszélgetett vele: Mózes
és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelyet
Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az
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Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt.
Ők pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit abból, amit
láttak.

A nagyböjt a benső megfontolás és a húsvétra készülődés ideje. Ugyanakkor a
megtérés és újra Isten felé fordulás ideje is. A három olvasmány megvilágítja, hogy
mit jelent ez az újra odafordulás, életünk újrahangolása. Nem önmagunkban, vagy
a teremtésben van az, amihez életünket igazítjuk. Sokkal inkább lehet igazodási
pont az ember számára olyan, ami rajta kívül van; a világban ugyan, de nem a
világból. Az emberi élet valódi igazodási pontja csak isteni lehet.
Isten ígér Ábrahámnak jövőt (utódokat) és hazát (földet). Isten hűsége biztosítja
Ábrahám reményeinek alapját, aki feltétel nélkül, megingathatatlan hittel nyitja meg
magát Isten akaratának. A keresztények életét át kell hatnia a megfeszített és
feltámadt Krisztussal vállalt szenvedés- és sorsközösség. Ebben is Jézus Krisztus az
igazodás középpontja és nem saját érzékeink.
Jézus színeváltozásában a tanítványok megtapasztalhatnak már most valamennyit
isteni dicsőségéből. Isten szeretett Fia életet ad, ha életünket az övé szerint alakítjuk
(evangélium). De a tanítványok azt is átélik, hogy a megdicsőülés sohasem lehet
tartós a földön. Mi is szeretnénk a szép és hatásos dolgokat megragadni éppúgy,
mint a tanítványok; elidőzve a lenyűgöző, kellemes események mellett.
Szívesebben csukjuk be szemünket a saját és a környezetünk életében előforduló
nehézségek láttán. De a feltámadás dicsőséges oldalát megelőzik a szenvedés
megváltoztathatatlan, sötét eseményei. A böjti idő lehetőséget nyújt arra, hogy
pontosabban szemügyre vegyük életünk árnyékos és napos oldálait; és a napi
problémák színfalai mögött újra, erősebben irányuljunk célunk felé, a megfeszített
és feltámadt Krisztusba vetett hitünk szerint: Aki elvezet minket a megdicsőülésre
Istennél – nem szenvedés nélkül, hanem a szenvedésen keresztül.
Vienna International Religious Centre

office@virc.at

